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Onderwijs anders
Onderwijs is altijd in beweging. Een landelijke ontwikkeling is dat het leerstofjaarklassensysteem steeds
meer wordt losgelaten. Leerkrachten zijn niet langer alleen verantwoordelijk voor de kinderen van de
eigen groep, kinderen krijgen zo veel mogelijk les op hun eigen niveau (dit kan ook op een andere
werkplek buiten de klas), kinderen krijgen de gelegenheid om eigen talenten te ontwikkelen, er wordt
gebruik gemaakt van specifieke kwaliteiten van leerkrachten en er zijn meerdere functies zichtbaar
binnen de school (bijvoorbeeld onderwijsassistenten). Voor wie hier meer over wilt weten: op internet is
er veel informatie over te vinden.
Ook ons bestuur, de Borgesiusstichting, heeft het loslaten van het leerstofjaarklassensysteem als
belangrijk speerpunt opgenomen in haar Strategisch Beleidsplan. Al onze scholen zullen zich daarom
ontwikkelen in deze richting, ieder school op een eigen manier.
Wij hebben, als eerste stap, ervoor gekozen om met de inzet van onderwijsassistenten de groepen die
we dit jaar moesten splitsen (4 en 7), bij de vakken lezen en rekenen les te geven in drie groepen op drie
werkplekken. Hierdoor ontstaat er meer tijd voor instructie en begeleiding op maat. In het begin is het
nog even wennen om bijvoorbeeld te wisselen van klas voor de rekenles, maar wij hebben alle
vertrouwen in de nieuwe manier van werken.
Om het wisselen van klas vlot en rustig te laten verlopen is het programma van de zoemer aangepast.
Start en einde van de lessen waarbij gewisseld wordt, vallen zo veel mogelijk samen met het begin of
het einde van een dagdeel. Voor de wisselingen onder lestijd (6 per week in totaal) klinkt vanaf maandag
een extra zoemer, zodat alle kinderen precies gelijk van werkplek kunnen ruilen.

Algemene Ledenvergadering OV
De Algemene Ledenvergadering gaat niet door vanwege een gebrek aan aanmeldingen. De beide ouders
die zich hadden aangemeld hebben een uitnodiging gekregen om zich op een ander moment te laten
informeren door de Oudervereniging en de school.

Koptelefoons
Vanaf dit schooljaar krijgt iedere leerling een eigen koptelefoon. Als de
koptelefoons niet gebruikt worden, bewaren we ze in een plastic zakje
met de naam van de leerling erop. Dit is hygiënischer en geeft de leerling
verantwoordelijkheid voor zijn eigen materiaal. Mocht de koptelefoon
kapot gaan, dan vragen we net als bij de schoolbalpen om zelf een
exemplaar van thuis mee te nemen (bijvoorbeeld oordopjes van een
telefoon) of (via school) een nieuwe koptelefoon aan te schaffen.

Coöperatieve werkvormen
Ook dit jaar zal er iedere maand een coöperatieve werkvorm centraal staan. In de maand september is
dat een bekende werkvorm: De Tweetalcoach. Bij deze werkvorm maken twee kinderen samen een
werkblad, waarbij ze om beurten een opdracht maken en de coach zijn die de opdracht beoordeelt.
Samen komen de kinderen tot de juiste oplossingen.

Hoofdinspecteurs gevraagd!
Na elke vakantie worden al onze leerlingen gecontroleerd op hoofdluis/neten. De werkgroep die dit
doet heeft dringend versterking nodig. Als u wilt helpen kunt u zich aanmelden bij Jory van den Corput
via het nummer 0165-322557.

